Föräldraföreningsmöte Ljungaskolan 3/9-09
Närvarande: Bo Olsson rektor, Mariana Broddegård ordförande och repr. åk 2,
Eva-Lena Gustavsson kassör och repr. åk 2, Elitza Josefsson åk 3, Eva Jonasson
åk 4, Charlotta Johansson sekreterare och repr åk 4.
Protokoll:
• Föregående protokoll: läses igenom, OK.
• Val av ny ordförande: Mariana har sedan tidigare avsagt sig uppgiften
from detta möte, ingen ny ordförande i dagsläget. Vi beslutar att den får
vara vakant tills vidare. Vi andra får hjälpas åt. Lotta tar emot
dagordningsförslag inför möten och ger feedback till Bosse.
• OBS! alla föräldrar kan ringa/maila Bosse om tips och önskemål om vad
som bör tas upp inför möte.
• Nulägesrapport utifrån skolstarten: det har varit mycket arbete för
personalen att flytta och få ordning så att allt skulle funka inför
skolstarten, de har gjort ett mycket bra jobb! Tekniska har fixat och bl.a.
målat i klassrum.
• Fritidshemmets lokalplacering i höst: Tills vidare är fritids kvar i blå
huset, troligen till nästa sommar. Det ska fungera med ombyggnaden. Till
nästa läsår blir det tre klasser, F, 1-2, 3-4, istället för som nu fyra. Det
innebär att samtliga elever får klassrum och då kan fritids flytta till gula
skolan.
• Höstfest: skolgårdsfesten är inplanerad till 17/9 kl. 18.30.
Alla föräldraföreningsrepresentanter ska samlas kl. 18.00.
• Vaktmästare: Bo Jönsson är fortsatt vaktmästare, han är på hela
Vallsjö/Ljunga området.
• Det finns ingen lärarrepresentant till föräldraföreningen längre, Bosse
förmedlar kontakt mellan lärare och föräldraförening.
• VIKTIGT: alla föräldrar med barn på fritids måste meddela
personalen på fritids när barnens schema ändras eller om de t.ex. blir
hämtade på skolan. Det har hänt att personalen väntar på ett barn som
aldrig dyker upp, detta skapar mycket oro och extrajobb. Bosse ska skicka
ut en speciell lapp om detta.
• VIKTIGT: På föräldramötet 8/9 ska alla årskurser ta upp vilka som ska
vara representanter för föräldraföreningen, det ska vara två från varje
årskurs, alltså även i de klasser som har B-form. Eftersom vi nu är en så
liten skola så är det viktigt att ha det antal representanter annars blir det
omöjligt att driva en föräldraförening.
• Nästa möte är 25/11 kl. 18.30 i Ljungaskolans matsal.
Sekreterare: Charlotta Johansson.

Justerare: Bo Olsson

